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1  Úvod
Cílem práce je nastínit rozdíly v postavení individua (občana) v antickém Řecku, antickém Římu a ve středověké Evropě, a to zejména na základě tří kapitol v knize Velmi krátký úvod do politiky. Kvůli řadě společných rysů Řecka a Říma jsou předmětem eseje především rozdíly mezi antickými společnostmi na straně jedné a křesťanskou Evropou na straně druhé.

2  Antické Řecko a antický Řím
Řecké politické myšlení se řídilo hlavně rozumem. Občanství (a tím právo rozhodovat o věcech veřejných) bylo v Řecku elitní a exkluzivní záležitostí a jeho udělení bylo výsledkem racionální úvahy. Důležitou roli hrála skutečnost, že zisk občanství byl podmíněn vojenskou službou. Minogue, K.: Velmi krátký úvod do politiky, s. 17. Občan tedy souhlasil s tím, že je ochoten polis bránit s nasazením života, za což dostal právo podílet se na rozhodování o polis. Šlo o příklad propojení moci a zodpovědnosti: Moc rozhodovat o obci byla vyvážena zodpovědností za osud obce. Model „občana‑vojáka“ fungoval v řadě řeckých městských států. Garlan, Y.: Člověk a válka, in: Vernant, Jean‑Pierre (ed.): Řecký člověk a jeho svět, s. 55‑56.
Řím tento model do značné míry převzal, ale proti Řecku představuje posun ve vnímání hodnot. Řekové se snažili nalézt politické uspořádání vhodné pro jejich konkrétní podmínky a netvrdili, že pro jiné národy je optimální; dokonce tvrdili, že pro „barbary“ je přirozeným režimem despocie. Minogue, K.: Velmi krátký úvod do politiky, s. 8‑9. Avšak pro Římany bylo cílem vytvoření modelu vhodného pro dosažení světovlády, pro kterou byl podle nich Řím předurčen. Velmi zjednodušeně: Pro Řeka bylo dobré to, co bylo rozumné. Pro Římana bylo dobré to, co bylo dobré pro Řím. Tamtéž, s. 23‑24.
Toto vnímání hodnot se obrazí i v rozdílném vztahu občana k obci. Řekové pociťovali vůči polis a spoluobčanům sounáležitost a vymezovali se proti „barbarům“, ale nešlo o citový patriotismus. Miller, D. (ed.): Blackwellova encyklopedie politického myšlení, s. 344. Řekové nadřazovali zájmy obce zájmům soukromým pouze v případě krize, např. během řecko‑perských válek. Naopak občan Říma cítil k Římu lásku a byl přesvědčen, že zájmy vlasti jsou nadřazeny jeho vlastním zájmům. Ideální Říman měl být ochoten padnout nejen za obranu Říma, ale i za jeho „slávu“, za jeho rozšíření a přiblížení se ke světovládě. Řecké polis proto většinou neměly expanzní cíle, zatímco Řím vytvořil gigantické impérium.

3  Středověká křesťanská Evropa
Přestože středověk bývá často chápán jako jakási „doba temna“, podstatná část důležitých prvků dnešní společnosti má středověký původ. Minogue, K.: Velmi krátký úvod do politiky, s. 28. Např. anglický parlament se zrodil jako výsledek snahy kontrolovat rozhodování krále, který neměl být absolutním vládcem, nýbrž se musel radit s velmoži, městy a dalšími aktéry. Tamtéž, s. 30.
Základním prvkem, který formoval postavení občana ve středověku, bylo křesťanství. V antickém Řecku a Římu bylo občanství elitní záležitostí a bylo odvozeno mj. od původu, stavu, pohlaví a vojenské služby. Proti tomu křesťanství postavilo ideu rovnosti všech lidí před Bohem. Křesťanské posuzování kvalit člověka se zajímá pouze o jeho morální život, o to, jak se vyrovnává s pokušením hříchu. A tomuto pokušení jsou vystaveni bez výjimky všichni, od nejchudšího nádeníka po císaře. Tamtéž, s. 33.
Občan ve středověké společnosti tedy podléhal dvěma autoritám, světské a duchovní, které měly existovat nezávisle na sobě. Materiální záležitosti podléhaly světské autoritě krále nebo císaře, zatímco církev vedená papežem měla ovlivňovat morální život každého občana, tedy to, zda žije v souladu s křesťanským učením. Ideální středověký občan měl poslouchat krále ve věcech každodenního života a představitele církve ve sféře duchovní. Zpočátku byly obě autority rovnocenné a fungovaly jako spojenci, ale od 11. století je patrná snaha církve stát se nadřazenou mocí, což vyústilo ve spor o investituru a snahu oddělit církev od státu. Miller, D. (ed.): Blackwellova encyklopedie politického myšlení, s. 485‑486.

4  Závěr
Zásadní rozdíl v postavení občana mezi antikou a středověkem je tedy zřejmý. Antický model „občana‑vojáka“ je exkluzivní a akcentuje společenský původ, rozum, odvahu a vztah k obci. I ten, kdo měl šanci se občanem stát, si musel občanství zasloužit. Naopak středověké vnímání individua se blíží dnešnímu „občanství pro všechny“, protože podle něj je „správným občanem“ každý, kdo žije podle Božích přikázání, tedy v každém okamžiku myslí a jedná podle ideálu křesťanské víry.
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